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ENQUESTES DE "JUSTICIA SOCIAL"

EL FRONT ÚNIC OBRER
'I

L'eficàcia dels pactes està condicionada per la bona
fe amb que s'hagin establert,

Es impossible que cap dogma encongit pugui aple-
gar les masses treballadores,

JUSTÍCIA sociflu_"ia Botillo"

mi ih [iiiiiiiiL
Si altres fets evidents no ens diguessin l'influència rectora que

des de l'humil tribuna de JUSTÍCIA SOCIAL el socialisme català
exerceix a hores d'ara sobre els nuclis selectes de l'pbrerisme de
la nostra terra, ens fóra palesada per la «predilecció» que d'un
quant temps ençà mostren per nosaltres els estimats companys de
«La Batalla».

De primer varen denunciar a l'opinió obrera—que recorda en-
cara l'homenatge que JUSTÍCIA SOCIAL reté a la memòria del
genial revolucionari Vladimir Ilich Uljanow (Lenin) a l'ocasió del
seu traspàs—la noslra russofobia (!) aplicant al nostre setmanari
l'adjectiu ¿'aristòcrata—evidentment justificat—aprofitant l'enginy
de la revista de Sardanyola, a la que es deu la gloria de la inven-
ció.

Després ens ha deixat aclaparats al·ludint repetidament al com-
pany Serra i Moret—que té la desgràcia de no creure que a Rús-
sia tot vagi com una seda—qualificant-lo de «Señor i aplicant-li el
títol ^'ex-alcalde de Pineda (es veu que el company desconeix l'o-
bra positiva i admirada de tots els treballadors, realitzada a Pine-
da pel batlle popular).

Ara, en el número darrer del benvolgut col·lega—i això ja té
una punta més de gràcia—s'hi publica la recepta per a una poma-
da que resulta ésser no gens menys que la «Unió Socialista de Ca-
talunya». Pel que es dedueix, nosaltres som alguna cosa mai vista,
doncs, segons el petit Jean Paul amb que compta la redacció del
documentat col·lega, es tracta d'una pomada para uso externo que
hi ha perill que el proletariado la ingiera (1), cas en el qual les
conseqüències serien funestes i espaventables: catalepsia i encefa-
litis letàrgica, pel cap baix. Sortosament els nostres companys—
renovellant una vella pràctica conventual — el·laboren, segons
diuen, un antídot miraculós: l'«Aigua de Sant Lenin». N'hi ha prou
amb un parell de fregues, fetes a consciència, i amb l'aplicació
d'uns drapets calentons, per a que la víctima retorni a la vida
(abans de morir)»

No cal dir que aquestes trapaceries d'escolanet rural no han de
rebaixar gens ni gota la nostra personal estima amb els capdevan-
ters del comunisme a Barcelona (amb els quals, si no estem allò
que f s diu a partir un pinyó, estem a partir un replà). Fins en els
mateixos entossudiments i en les errades possibles, són dignes
d'admiració i respecte joventuts tan arborades d'idealisme, espe-
rit de sacrifici, i d'amor a l'estudi com les dels Maurin, els Rebull,
els Merino, els Tirado, i tants altres.

* » *
Per la nostra part, durant mesos i mesos havem llegit a «La

Batalla» el florit rosari d'adjectivacions aplicades als socialistes—
de les quals inserim una mostra en altre lloc—sense donar-hi altra
importància que la d'esplais sense malícia, dictats per un tarannà
especial. Tothom recorda aquell conte atribuit al gran Peius (de
tres companys que amb la mateixa interjecció sexual i masculina
donen el pèsam a l'amic que acaba de perdre la muller) per a sa-
ber que les paraules no tenen cap sentit per elles mateixes—car,
c'es/ le ton qui fait la chanson—\ mai de la vida podrem creure
que l'incandescent apostrofari emprat pel comunisme contra els
obrers dels altres camps correspongui a una conscient posició
mental, ni tingui altre valor que el d'una pura escenografia.

Mentre tornàvem la pilota al conegut editor de Sardanyola, En
Federico Himalaya, o blasmàvem el sectarisme lluent i calet de
certs titulats anarquistes, érem els nois més trempais de la terra.
Quan entre els elogis tributais a JUSTÍCIA SOCIAL a allò que de
Rússia crèiem elogiable s'hi ha pogut trobar la més lleu ironia
contra aquesta magna ensarronada de la dictadura del proletariat
—que justament tanta Ïorrolla ha fet en la ment senzilla de les
masses per la mateixa absurditat d'aplegar dues idees incompati-
bles: proletariat i dictadura—aleshores, s'ha acabat el bròquil!, i
ens havem convertit ètt uns aristòcrates perillosíssims. Figureu-
vos que un de nosaltres—en l'antic règim, no cal dir-ho—fins va
ésser batlle de Pinedal Pel que es veu, els nostres amics, amb una
modèstia que els honora, s'havien cregut que uns quants com-
panys ens havíem reunit amb 1'Alomar per fer-los esqueneta, i ara
es troben decebuts...

* * *

Probablement el to d'aquestes ratlles—obligat pel dels nostres
interlocutors—no tradueix prou bé els nostres sentiments.

I bé; a nosaltres ens dol sincerament, i més en aquests mo-
ments, veure els procediments de combat utilitzats pels nostres
amics de «La Batalla». La seva ingènua manera d'entendre el front
únic obligant a que tot Déu combregui amb l'Evangeli de Sant Le-
nin (vegis a «La Batalla» del 15 d'agost un «Trozo de Evangelio
de San Vladimir nich», tal com sona) és d'una pobresa de recur-

sos que esgarrifa. I altrament, aix^> de que fora d'en Pauloff, d'en
Perotsky i d'en Berengueref no hi; hagi ningú que tingui un dit de
front ni una gota de bona fe, és «Action Française» de la bota del
recò.

Estiguin tranquils els nostres jpmpanys, que nosaltres no ha-
vem pensat mai entrebancar-los. Després de la crisi anarquista és
impossible que el proletariat català, amb el palada estragat de
tants «llamps i trons•> i «sang i fetge» entengui de cop i volta el
llenguatge seré i humà de la raó i s'endinzi en un socialisme in-
tel·ligent, tolerant, democràtic i anli-sectari. Es natural que els que
ahir practicaven l'anarquisme més macis i infantil, siguin avui fi-
dels idolatries del dogma bolxevisia. Hi ha gent que sense un dog-
ma no sabrien com fer-s'ho, i nosaltres—que mai no hem sabut
esguardar cap pretesa veritat per una sola cara—ja ens en fem cà-
rrec. No tothom és igual, i cada casa és un món.

Després de la crisi anarquista—estigueu tranquils!—vindrà la
febrada comunista. A nosaltres això no ens preocupa gaire; com
que anem molt lluny, sense cap ambició personal i no hem.de do-
nar compte a ningú dels nostres èxits, no portem cap pressa.

Quan s'esvaeixi la suprema aj'jucinació de la foguerada orien-
tal, ja ens trobarem tots plegats uria altra vegada—tots plegats, els
homes de bona fe, s'enteii^i aleshores ens doldran les baixeses
que hi hagin en la nostra particular història.

Amics, no us precipiteu!, si no. voleu posar en perill l'èxit que
tranzitoriament teniu segur. Tots aquests esgarips i aquests esprit-
fortismes molt íin-de-siècle, us fan més mal que bé. Això no té cap
novetat a casa nostra; quan érem joves ja llegíem «El Productor
Literario» .

No us ho prengueu amb aquesta embranzida!
Si no s'hagués de donar a les nostres paraules cap doble sen-

tit—que no hi volem posar—diríem que certs comunistes sembla
que vagin a preu fet.

L'Exposició SHUM
Companys:

Per causes imprevistes sorgides a darrera
hora als organitzadors, la inauguració de
l'Exposició de les Obres del camarada ar-
tista Joan B. Acher s'ha d'ajornar uns dies.
Ara, salvades les dificultats, podem ja
anunciar el dia que definitivament serà
inaugurada l'Exposició.

Companys: Dins m »í, to 1 ile Mie, m ¡ra-
nada, a les G de la tarta, al tal de llenen En-

ilõpci PODEI, ((aie, i pial)
L'EXPOSICIÓ DE LES OBRES DE SHUM
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Admirable cosa, que els ho-
mes, aviat s'entenguin sobre la
més trivial de les coses! Més
admirable encara, que prompte
es posin d'acord, quan d'exercir
càrrecs es tracta! Admirabilíssi-
ma, que tothom, com menys
condicions íé més desitgi ma-
nar! Què de pressa es consti-
tueix un casino o un club! Amb
quantes dificultats s'assoleix fer
entendre a un petit grup d'ho-
mes, la necessitat d'un petit sa-
crifici per a realitzar una obra
gran!

Aquest petit sacrifici, el que
fem, pel més lleuger dels nos-
tres capricis,—no serien capa-

ços els obrers tots de voler-lol
Què ens separa uns dels altres?
Què ens ajunta? Qui pot tenir
interès que la unió obrera un
fet no sia? Què fem dispersos,
inconexes, sols, intransigents,
fanàtics, rancuniosos, malfiats,
plens de prevencions, enorme-
ment i multiplicada subdividits
en grups minuscles? Com aques-
ta inconsciència de llençar la
poderosa força que tenim, esmi-
colant-la en innombrables petits
personalitats?

Que guanyem indefensos com
avui i desunits? Què vol dir
aquesta indisciplina? I com és
comprensible tan ferma solidari-

tat, pel que fa a petites gestions
o de tràmit intern de les orga-
nitzacions obreres ? Es a dir:
perfectes, disciplinats, obedients,
quan un home crida de menu-
des coses quasi casolanes: i bo
suicides tractant-se del general
interès, de les coses que verita-
blement poden tenir tracendèn-
cia, de les fecundes, de les crea-
dores, d'aquelles que, d'excel·lir,
mudarien la faç de la lamenta-
ble, de la trista, de la decadent
societat actual.

Què? Es que no us agullona
un profund desitg inajornable
de desfer l'actual, injusta i vil
organització de la societat? Es
que no sentiu com una imperio-
sa veu interna, que us llença a
la lluita per alguna cosa més
que el jornal, l'utillatge, les ho-
res de treball i els infantils re-
glaments? Es que no necessiteu
un aixamplament en el camp de
la vostra llibertat individual?

Què compteu, davant l'enemic
de sempre, les petites protestes
individuals o les de grups me-
nuts, exempts de força i d'in-
fluència? Què poden fer aques-
tes minories isolades, sinó de-
batre's eixórcament com en el
buit? Quin benefici reporten els
tants homes que valen i posseiu
entre vosaltres, si les seves ener-
gies i les seves belles dots no
cooperen, no s'harmonitzen din-
tre d'una acció general amb un
sol objectiu definit?

Posat aquest objectiu definit,
—estant-hi tots d'acord,—per-
què no sumar ràpidament les
forces, disciplinar-les i fer-les
totes convergir, dirigir-les in-
cessantment, en una actuació
continua i implacable, a la con-
secució d'aquest únic objectiu
definit?—Malfieu-vos de voler
acordar-vos sobre molts punts.
Tantes més seran avui les con-
dicions d'aquest previ acord
anhelat, tantes més seran les
ocasions i més seran els motius
que, mulsortosamenr, impediran
la realizado de establir aquest
front únic obrer, que si aviat no
és voluntàriament, potser més
tart l'imposi el mateix instint de
conservació.

Cal adavançar-se als esdeve-
niments. Fóra, una imperdona-
ble lleugeresa, una vera follia
deixar passar impàvids, despre-
vinguts els oportunissims mo-
ments que d'una manera fatal
s'anuncien i apropen.—No vol-
drieu contribuir a precipitar-los
aquests moments oportunis-
sims? No amaríeu ésser-ne els
principals fautors i els que els
domineu? Hem d'esperar per
ventura que ens portin les nos-
tres bones coses a domicili?
Quan s'ha mai vist, a fora de
les rifes, que les bones fortunes
no siguin sempre filles de la do-
lor i la desplatada, la moral o
immoral lluita?

No establir el front únic
obrer, vol dir només una cosa,
dilata només aquesta lletjura
enorme, tractant-se d'homes: no
el fem, no l'establim, no l'ins-
taurem, titànicament plens de
voluntat de lluitar i vèncer,—per
immensa covardia particular i

col·lectiva, per peresa, per hor-
ror a actuar, per incomprensi-
bles gelosies personals í per re-
cels femellins. El veritable co-
ratge no comença sinó quan sa-
bem triomfar de les nostres pe-
tites males passions. I que tots
no donem vives i clares demos-
tracions d'aquest coratge; que no
tinguem la viril lleialtat d'oblidar
totes les tares, tots els greuges i
tots els malentesos de fins ahir;
que tots no formem com soldats
rasos, sense gens ni mica perdre
la nostra persona/fiat, que no
sapiguem obrir amples, genero-
sos i forts els braços a tot obrer,
sigui qui sigui, pensi com pensí
—mentre no pensi contra nos-
altres—mai, però mai formarem
aquest front únic obrer, garantia
única de nostra victòria.

Què asseguraria el tront únic
obrer?—L'única cosa que pot so-
lucionar nostres més elementals
aspiracions: el poder. No? Com
no? Es que hem de romandre en-
cara molts anys en el reialiüme
de les criaturades? Ja no!

Cristòfor de Domènec

El front únic
JUSTICIA SOCIAL ha obert

una enquesta força interessant:
el front únic obrer.

Nosaltres, encara que no som
dels capitostos, som obrers, que
podríem dir que el que més ens
interessa és aquesta qüestió, i
com a tais exposarem l'opinió
nostra.

El front únic obrer, és una
qüestió, avui més qne mai, d'u-
na importància que en podríem
dir capdal per aixecar la orga-
nització de la fonda crisi que
està travessant d'un quant temps
ençà, la causa de la qual, més
que les repressions passades,
és la manca d'un esperit de ve-
ritable llibertat en els Sindicats
i un sentit de positiu obrerisme
en els capdevanters de la orga-
nització.

La organització obrera deu
ésser una unió d'obrers per a
l'assoliment dels fins qut els
són comuns—pensin com vul-
guin—, no una capella on es
resi a un sol déu i es combregui
en una sola doctrina. El Sindi-
cat és ej laboratori on s'han
d'analitzar, i no solament ana-
litzar sinó assajar, les solucions
de tots els problemes que a nos-
altres ens afecten.

Avui, tal com estan les coses,
no hi caben mitges tintes. Sols
hi ha dues clases: obrers i capi-
talistes; això sol ja ens ho diu
tot. I si la nostra arma és el Sin-
dicat, a ell devem anar, amb
una actuació clara i a la llum
del dia, no amb clandestinitats,
com sembla que tan plau a certs
anarquistes , l'actuació < dels
quals sols'serveix^per'alqueljs'hi
barregi gent amb fins basta nt
dubtosos. Hem d'adoptar tots
una altra manera de fer i du .-la
a un terreny tot diferent d'aquelt
on s'ha dut fins avui. Hem de
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que
des

pj?eocupar-rios més de les qües-
tions que directament ens inte-
ressen, com són ara les crisis
de treball que arreu d'Espanya
es sofreixen, investigant-ne les
causes i cercant-hi les solu-
cions; estudiar de quina mane-
ra està organitzada la produc-
ció* als països més avançats; de
Í ina manera devem plantejar

nostres aspiracions per a
le poguem veurc-les guanya-

des i per a que assisteixin la
simpatia de la major part d'opi-
nió, etc., ja que així es fa inter-
venir més al que s'en diu «mas-
sa». Al mateix temps és impres-
cindible que tornin a crear-se
IjjfTNKkracions Nacionals de
Ans, doncs creiem que són les
branques que donen més vida a
l'Organisme Nacional.
* Tins avui només s'ha fet «doc-

trina». De economia i cultura
de classe no se n'ha fet gens. I
això també és important al nos-
tre 'entendre. Creieu vosaltres
cfjftt si als obrers se'ls hagués
parlat de les nostres escoles, de
les nostres obligacions de co-
nèixer el que projecten els pa-
trons en allò que es refereix a
produir més amb el vell utillat-
ge que gasten i d'altres mil co
sesi que no volem dir, però que
tóti eh veiem la necessitat de
rrsoldre-les amb un sentit més
harmonitzat amb els nostres in-
teressos, creieu que haurien
abandonat els sindicats amb
aquesta indiferència que glaça
les sangs? Jo crec que no.

Nosaltres creiem que el punt
de partida per a la nova actua-
ció obrera, ha d'ésser un aple-
gament de tots, però tots, els
homes que, amb una tendència
o bé amb una altra, estiguin re-
solts a portar l'organització a
un terreny sòlid i on no succeei-
xi el que ha succeit ara, que per
îancar-se en un sectarisme, que
res té d'envejar al dels millors
temps de la inquisició, ens ha
put a aquest estat de indefensió
en que avui ens trobem. Dins
del Sindicat hi han de cabre tots
els obrers, l'opinió dels quals
cal consultar sempre, amb el
deure de fer-los intervenir en
¡otes les qüestions, i d'infon-
dre'ls una veritable cultura re-
volucionària, no una cultura de
violència individual, sinó d'un
reyolucionarismede milers d'ho-
ines, per a portar a bon terme
la emancipació dels treballa-
dors.

Això sí, la màxima tolerància
lu de regnar entre nosaltres, els
obrers lluitadors dels diferents
c.imps. Que la nostra actuació
simposi per la seva seriositat,
no volguent resoldre tots els
problemes amb un mateix punt
de vista, ja que la seva comple-
xitat ho fa impossible.

Creiem que per a que la or-
ganització obrera pugui sortir
forta d'aquesta crisi i pugui és-
ser una esperança per a nosal-
tres, és indispensable una forta
unió de tots els que sentim an-
hels pel millorament d'aquesta
societat en que avui vivim.

Francesc Vall
(De lu Metal·lúrgia)
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CRÒNICA HEBDOMADARIA

Política internacional
Els resultats de li Conferència de Londres

De segur que no es trobarien paraules n.és encertades per a re-
sumir la profitosa tasca de la Conferència que les pronunciades
pel propi Canciller Dr. Marx en la sessió de clausura:—«Greu em
sabria de deixar aquesta sala sense expressar la meva admiració i
reconeixement pel gran esperit de pa» i conciliació que sota l'afor-
tunada direcció del President no ha deixat de regnar en els treballs
d'aquesta Conferència. Nosaltres esperem sincerament que aquest
esperit tindrà prou força per a influenciar les relacions futures Al-
tre els pobles i ens conduirà a una sèrie de mútues enteses.»

Aquesta declaració del cap del govern alemany explica la mag-
nitud de l'èxit d'aquesta Conferència. Mentre es desenrotllava hom
no sabia que més admirar: la paciència i discreció britàniques re-
presentades per MacDonald, 1 agilitat i penetració franceses perso-
nificades en Herriot o l'atenció digna i resignada dels delegats ale-
manys que han donat com el que més proves d'una sinceritat í
comprensió fins ara no reconegudes als diplomàtics d'aquell país.
Cap de les anteriors conferències—menys que cap altra la de Ver-
sailles—pot comparar-se a la que ha estat reunida a Londres du-
rant un mes just. Havien canviat els homes. Les idees eren unes
altres. Era un món nou. Era en gran mesura el món que nosaltres
preconitzem en quant a claretat, sinceritat i llealtat.

El comentari que posem als acords de la Conferència de Lon-
dres per favorable que sigui no ha d'interpretar-se com una confor-
mitat absoluta amb tais acords. No hi ha res en el pla dels ex*
perts, ni en les resolucions adoptades per a posar-lo en pràctica,
que enquadri perfectament amb la concepció socialista de la pau
justa i amb la repartició equitativa de les càrregues derivades de
la gran guerra. Però si només puguessin aprovar allò que s'ajus-
tés completament al nostre ideari cauríem en l'aberració dels na»
cionalistes i comunistes francesos i alemanys els quals en aquesta
hora, per tal de no rompre la tradició llur, conreuen l'exabrupte i
la rebequeria en presencia de l'esdeveniment més feliç que ha vist
Europa des de l'octubre de 1917.

En la crònica anterior ens valíem de la nota publicada per la"
Comissió de Reparacions per tal de que el lector veiés clarament
els termes pràctics d'aquesta qüestió. A base d'aquestes i altres rea-
litats, sense causar nous perjudicis, havia d'arribar-se a solucions.
Aquestes podien ésser més o menys justes, més o menys oportu-
nes, més o menys adequades. El pla dels tècnics va senyalar-le«
i dins de la relativitat de les coses, vàrem convenir en que eren
acertades. No'ns plavia—és clar!—que els ferrocarrils de l'Estat
alemanys passessin a mans d'una empresa particular. Tantes co-
ses no ens plauen del pla.Dawes que les acceptem com el mal me-
nor, tal com fan els socialistes alemanys i en general els socialis-
tes de tots els països. Es l'única posició humana possible en aques-
ta hora. Es la del gran home britànic, MacDonald, que no ha dit
encarà que el plan dels experts fos cap cosa justa ni perfecta, però
que no coneixent-ne un altre de millor ha treballat sense descans
per a la seva aplicació entenent que la Heal acceptació d'un pla
determinat i ademes com a cosa practicable fóra el principi de la
col·laboració de la qual ha d'eixir l'harmonia i la concòrdia.

I la Conferència ha acabat amb la voluntària acceptació del pla
dels experts per totes les parts interessades i amb l'adopció «en co-
mú» dels mitjans de portar-lo a la pràctica. Tenim, dons, que els
aliats i Alemanya es troben des d'ara treballant per una tasca col-
lectiva. Junts han de treballar els emprèstits, junts han d'administrar
el producte de ferrocarrils ï impostos i Junts jian dé fer les entreX
gues i transferències. Per al cas de desacord o incompliment dels
pactes, s'ha establert l'arbitratge. Creiem, doncs, amb veritable fi-
nament, que s'ha donat un pas gegantí vers la pau, i preveiem que
el dia de demà, quan la bona fe d'Alemanya hagi sigut per tothom
reconeguda i quan es comprovi més clarament el dany que li cau-
sarà el compliment dels pactes concloses, que vindran altres ho-
mes de idees més afines a les nostres i reduifàn el sacrifici d'Ale-
manya i acabaran de consolidar la pau que avui ha sigut ferma-'
ment sagellada.

El protocol final de la Conferència que va ésser rubricat el dia
16 d'agost i que serà signat el dia 30, conté els documents següents:

I.—Pacte concertat entre la Comissió de Reparacions i el Go-
vern alemany en data 9 d'agost de 1924. ,

II.—Acord entre els governs aliats i l'alemany respecte al pacte
de 9 d'agost de 1924 concertat entre el Govern alemany i la Comis-
sió de Reparacions.

III.—Acord entre els governs aliats i l'alemany regulant l'eva-
quació econòmica de la Ruhr i les mesures preliminars a l'aplica-
ció del plan dels experts que han d'ésser preses per Alemanya.

La promulgació de les lleis alemanyes necessàries haurà de fer-
se abans del l.r de setembre i el plan dels experts haurà d'ésser
més completament en execució el més tard el 22 d'octubre.

?|V.=Acord entre els governs aliats que determina el nou pro-
;ent de constatació dels mancaments d'Alemanyaf perpart de

v. omissió d e Reparacions. . . - . ' •
¿j,'El compromís d'evaquació militar de la Ruhr en el terme màxim

¡n any a partir del 16 d'agost de 1924,«fou contret en cartes can-*
ídes entre Herriot, Theunis i Hymans, de una banda, i el Canci-
riAarx.de una altra, el dia que es va cloure la Conferència de
nares. En la darrera d'aquestes cartes el President de Ministres
França i el de Bèlgica ofereixen al Canciller alemany ordenar
f aqua ció de la zona de Dortmund a Horde i dels territoris més

[}lè del Ruhr ocupats després del onze de gener de 1923, l'ende-
' mateix que siguin definitivament signats els acords de Londres

mant que desapareixerà l'ocupació militar abans i tot que la
«¿onòmica. Podem dir, amb satisfacció, que una part d'aqueixa
promesa evaquació ha sigut ja executada.
: • Haurem de destinar una altra crònica a donar un repàs lleuger
ils documents que constitueixen el protocol de la Conferència de
Londres i que han sigut Íntegrament publicats.

li^—

M. Serra i Moret

El burgès diu: «L'obrer no té gens de
consciència professional».

I en altra ocasió dirà també : «Qui són
els obrers per reclamar la seva part en l'ad-
ministració de les empreses. Pot concebir-se
semblant cosa?»

Si l'obrer es desinteressa del seu treball
és perquè l'han reduït a dosenrotllar el pa-
per d'eina o de màquina. I ell vol sortir
d'aquest estât.

LA TEOBU I LA PRACTICA

P llensuütje dels
companys comunistes

• Per a que aquells deia nostres lec-
tors que no vegin «La Batalla» — la
lectura de la qual recomanem a tot-
born—puguin conèixer el llenguatge
amb que som tractats, sense diferèn-
cies ni distincions, tots els «social-
traidores,» transcribing a. continuació
"el començament d'un de tants arti-
cles darrerament apareguts:

«•ooUUata*» verdugos!
«La social democracia ha llegado a

los más hondos abismos del impudor,
del cinismo y del crimen, contra la
Otase obrera revolucionaria. Filibuste-
ro! que el socialismo ban hecho botin
lltfre, etc. etc.»

! alxí continua tot una columna de
"prosa atapeïda i amena sense perdre
nial l'elegància d'estil, tractant als
poclalistes de «yerros dogot fieles al
amo que Iti da piltrafas sanguinolen-
ta*», de «.asesinos de la vanguardia
obrera internacional* i d'altres deli-
cades coses.

I tot això per acusar als socialistes
de fomentar la divisió del proletariat,
quan — pobres de nosaltres! — ens
crèiem de bona fe que el comunisme
bl havia contribuït una miqueta, de
primer portant la escisió en les ren-
gleres del socialisme, després amb
Pespecto de capelletes i excomunlons
que dins els comunisme ban près
¿fona.

Sincerament, reconeixem el nostre
error. Som uns iverdugos».

• in i

S-
Per causes ben independents

de la voluntat dels organitza-
dors, 1'«Ateneu Obrer Cultural»
de Granollers ha hagut d'ajor-
nar per un breu temps el cicle
de conferències que encarregà
a la «Unió Socialista de Cata-
lunya», de les quals només es
donà la primera, a càrrec del
company Dr. Muntanya. De to

\ tes maneres, hom creu que ben
aviat es podrà rependre el cicle;
mentres tant, 1'«Ateneu Obrer
Cultural» dona conferències que
no es refereixen per res a qües-
tions polítiques i socials.

JUSTÍCIA SOCIAL
és l'únic periòdic de la nos-
tra terra que recull en un
sol ideari tots els desitjós

del poble

Els nins Un 10 huí
(Tullir ne anuli .un-
im ii in n
li util Eut in la

Kinn ii'liïii •

L'atracció del món
El cel purissim com el crisfjaM

esbandit, l'enterboleix amb> la
calitja de la posta. Camíao· per
entfe obagues verdejants i sen-
to les alenades de la terra humi-
da í fresca. V«ie un carriol
afressat eri la pendent d'un pu-
jol i seguint llur anguSleix nrar-
ribo fins al c}m, cobert d'ar-

f elagues, romanins i gínesteres.
el fresc oratge, que emergeix

del mar nostre, m'acaricia suau-
ment i m'aixampla els pulmons
afadigats. Passejo la vista ¿n
totes direccions i sento I'oYgra
4el domini. La Ciutat quf jfif
als meus peus, desdibuixada per
l'intríncat laberintfde carrers i
places, m'inspira repugnància i
desdeny, i els homes que hi pul-
lule', com un formigueix anò-
nim, me'ls miro com a bestioles
fastigoses i desarticulades. I,
sentint-me amb l'arrogància del
vencedor i amb la fortitud de
l'heroi, aparto la visió d'aquell
espectacle terrenal per contem-
plar-me en les lluminositats di-
vines.'I, amb gest despreciatiu,
deixo de pensar en les misèries
humanes per extasiar-me de

foie en les perfectes harmonies
e la creació. I el meu esperit

s'inonda d'un pregon misticisme
panteista que em divinitza peren-
nalment. He abastat la perfecció
i el meu Pensament cabalga pels
viaranys de l'Incognoscible.

Ronquen les sirenes del port,
Carrisclejen agudissimament,
els tramvies abarrotais de carn
humana. Xisclen» estridents, els?
xiulets de les fabriques, fiagole-
jen unes veus en compacta ço-;
munitat. Passa un aeroplà i, el
soroll del motor atrona els aires,
espanta als ocells i embadaleix
els vianants...

L'encant s'ha , desfet. Mon
Pensament es concentra en les
ficcions que em redejen i la Fan-
tasia ja no teixeig l'imatgeria
puríssima que enlaire l'esperit
en l'atzur místic del cel.

Ja no puc sostraure'm a l'e-
norme atracció del Món. Sento
la tivantor d'un lligam que em
subjecta a la terra, i tota la
gamma de l'Ideal que bull en mon
cervell, es bastar de j a a l'instant.
Les Contingències de la vida
poc a poc han derruït les torres
d'jvori construïdes en les cimes
inaccessibles de l'esperitualitat
humana, per abismar-les en les
tràgiques realitats del Món...

L'Heroi, el Vencedor, després
de recórrer les alçaries de lo
Incorruptible ha tornat a des-
cendir a les af raus lade MOR-
TALITAT...

Joan Forment

Lector: Ja sou subscriptor
de JUSTICIA SOCIAL?
Per a continuar la nostra
obra, ens ca! la vostra co-
operació i la dels vostres

ECOS i COMENTARIS
La mort d'un periodista a Parli

Uf prim en un diari de París:
l ï n s marinera van treure ahir dol

Snha oi cos d'un home miserablement
vegtit, d'uns 00 anys aproximada-
ment.

Aquell mateix matí la policia havia
rchut una carta d'aquell desgraciat,
que deia: «Vaig a morir perquè om
trobo gense un cèntim, sense un
aínf r , sense un ajut. Ja he lluitat
massa temps. Ningú m'estima i soc
inút i l aquí baix. Fa molt temps quo
.«umiliava anarme'n.»

A les butxaques del vestit li troba-
ron quarantè cèntims 1 unes notes
explicant la manera segura de fer
fortuna a la ruleta.

Aquest home que deixava el món
amb tanta senzillesa era un perio-
dista.

Com viuen ala nostres periodistes

El fet que relatem en el eco ante-
rior succeí a París, on e.ls periodistes
poden arribar als 00 anys, i si els hi
semble, en aquesta edad, renunciar a
la «propina», com aquell que es va
mat«r.

A casa nostra, en el pas que anem,
«•¡s periodistes no podran envellir
mai. Aquí és un suplici fer de perio-
dista, oaire-bé a tot arreu, allò que
'•<* redacta ca que s'ha de publicar,
lí'itre nosaltres és diferen. Escriviu

cinquanta quartel'les, per exemple, i
no sabeu si els vostres lectors en veu-
ran vintleinc, o deu o cap. Si escri-
viu un article amb solta, és probable
que sigui reduït, i resti poca-solta.

Es una experiència que hem fet; i
que haurien de tenir present els lec-
tors i més especialment els col·labo-
radors. Sí, estimats col·laboradors,
nosaltres som homes resignats, per
força, i si vosaltres no us voleu fer
càrrec del que diem és que ens voleu
amargar la vida.

Per passar al tampa

Contarem una anècdota.
En els rigors del temps que correm,

que cosa més podem fer que contar
anècdotes, acudits i versos de broma?

L'actualitat és forta 1 suggeridora,
per escriure llargament. Però, all L'ac-
tualitat és una cosa perillosa; no la
podem tocar.

Parlarem del passat, contarem una
anècdota històrica de Gluk, el gran
músic.

Un dia que Oluk passava per la vo-
rera del carret de Saint-Honoré de
París, inavertidament va rompre
un vidre d'una finestra.

— Aquest vidre val trenta sous;
exclama el veí perjudicat, per recla-
mar el perjudici.

Gluk va afanyar-se a pagar-li amb
una moneda de plata.

Jo no tinc pas canvi, va dir l'altre,
si voleu n'aniré a cercar.

No cal. Ja ho arreglarem.
Gluk, va rompre l'altre vidre. I va

dir al vei. Estem en paus.

Iot vlelènola no es U foro«
Un redactor de «La Batalla» ens ha

dit que nosaltres érem uns homes
romàntics inofensius i demòcrates.

En els nostres medis, està vist» que
el que no crlda^l gesticula contínua-
ment, amb raó o sense, no pot ésser
tingut per home fort. Molts esperits
ingenus, ho creuen així.

A nosaltres no ens fereixen poo ni
molt les paraules de «La Batalla» per-
què no ens agrada abusar de laringe"
nuitat de la gent. ,

Àltrement, com a demòcrates, nos*-
altres tenim un dret a protestar de
moltes coses, que no tenen en el ma-
teix grau els antldemòcrates. Encara
que aquestes coses els repugnin.

Panate«
Joan Crexells ha escrit una frase

lluminosa:
«Només és just que un individu o

una nació capacitats siguin objectes
de política quan alhora i en el mateix
grau en són subjectes.>

La dayandéaola maraaatU
Reunits els delegats de les entitats;

Associació Ferretera; Moços i Cobra-
dors; Unió Ultramarina i Associació
de la Dependència Mercantil, van
acordar el nomenament d'una comis-
sió encarregada de cercar un local
que haurà de servir de domicili social
de les esmentades entitats.

Ala azanraloBiataa

SI els nostres excursionistes fosal»
gent «spiritual haurien de glorificar

.els noms i la memòria de Mallory i
Ynrtne, dos homes joves d.ue donaren
heroicament llur vida per a escalar la
muntanya més alta del món.

Bl faillite i« Harria
• Fa pocs dies que va ésser trobat al
cadàver del diputat Italià Giacomo
Matteotti. Els periodistes tornen a
parlar del terror felxUta, i del misteri
que volta aquell crim, assenyalant
tothom una alta complicitat.

A cala nostra fa algunes setmanes,
«18r. Foix de Sarrià intentà la defen-
ia del feixisme, iniciant una sèrie
d'articles, que no va tenir esma de
continuar. Més val alxi. Perquè a la
nostra terra, fer filigranes, amb el
feixisme com feia el Sr. Foix és una
cosa tan antinatural, fen tartarines-
ca, com defensar l'autonomia Sarrià,
cosaque també féu el Senyor Foix
«n altra ocasió.

Bn un d'aquells articles es deia, en-
tre altres coses, que els enemics del
feixisme, sols sabien retreure'n el
teu sentit autldemòcrata. No és pas
rei això. El mateix Sr. Cambó, tan
feixista com és, no s'atreví donar tan
poca Importància a la democràcia. Pe-
rd el Sr. Foix ens va prometre dlr-noi
left aventatges del feixisme que com-
pensaven els Inconvenients d'aquella
petita tara. No obstant el Sr. Foix ha
preferit callar que és la cosa més sen-
tilla del món. Altrement era massa
feix per al Sr. Foix, tot Bol.

•on AmMant
Hem rebut el número tres d'aques-

ta patita revista d'art. Bl seu contin-

gut està dedicat principalment a l'o-
bra de l'Isidre Nonell. Hi ha també
un comentari molt afectuós i intel·li-
gent adreçat al nostre company
Shum.

En conjunt, «Nou Ambient» és una
revista plena d'espoataneitat i d'entu-
siasme amb una punta de romanticis-
me que desitjem puguin conservar
sempre els seus redactors perquè és
una conseqüència de la seva joventut.

Les Il·lustracions són nombroses
1 excel·lents.

Vol o noia?

Hom fa molt soroll, en aquest mo-
ment, a l'entorn del descobriment
d'una dama anglesa, Mrs. Hersklre,
muller d'un diputat de la circums-
cripció de Westminster.

Aquesta dama, que ha fet estudis
mèdics, sembla que coneix una fór-
mula que li permet descobrir, d'un
cop d'ull, si una futura mamà deslliu-
rarà un noi o una noia.

Això, evidentment, té nn grau In-
terès; els metges japonesos han fet,
però, quelcom millor, almenys així
ho sostenen. Diuen que coneixeu el
mitjà de tenir, a voluntat, noi o noia,
1 no han guardat el secret per a ells,
com Mrs. Hersklre el seu, sinó que
l'han fet públic. Heus-el aquí:
. Durant les tra» primeres setmanes

de la concepció—durant les quals el
sexe del Infant és encara Indetermi-
nat—la mare pot obtenir un noi o una
noia, el que més 11 plagui, per la sug-
gestió.

Pot suggestlonar-se ella mateixa o

fer-se suggestionar j»er mitià del
sonmi hipnòtic; la suggestió, en amb-
dós casos, deu ésser repetida vàries
vegades.

L'experiència és fàcil i per poc
preu. Hom pot provar...

Oonfaréaote* aaapeeea

A més a mis de totes les conferèn-
cies que durant cl curs del cicle havien
estat suspeses, ara hom ha prohibit que
es donessin les quatre darreres confe-
rències de les organitzades per l'Insti-,
tut d'Alumnes i Bx-alumnes de la Ec-
cola del Treball que es celebraven a
l'Ateneu Enciclopèdic Popular. Aques-
tes quatre darreres conferències esta-,
ven encarregades a l'exdiputat de la •
Mancomunitat Dr. Puig i Sais i als
companys Dr, Muntanya, Serra i M<3'
ret i Rafael Campalans.

En realitat, jo posaria
com a únic precepte a
tot home civilitzat elfe?
realment feliç durant sa,
vida quan menys a un
ésser; de la mateixa ma-
nera que hauria imposat
per llei a tot terrassa
plantar durant sa, vida
un arbre, si més no, en ,
vista de la progressiva
desaparició de toscos a '

^ , Rússia, ( M ; ; - ;;
DOSTOÏEVSKI
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IDEES D'ARA A N T O L O G I A
Idillis i Tauba

DeJ'hortet olent.per damunt la tanca,
amb joia infantina, i aípjí joiós descuit,
l'arbret priniicer allarga la branca

on té el primer finit.

El primer de tots.que amaga als de casa
i, entremaliat, amaga als passants....
Un fruit emporprat que emporpra la bras»

dels ulls cobejant«....

Auba en el carrer. Odor de poncella.
La branca gronxola son bell fruit vermell
dintre les bondats de la llum novella....
sobre el fruit vermell hi canta un ocell...

Caminen amants.—«Qui sabrà robar-lo
el fruit infanti que es gronxa tant alt?»—
Promesa d'amor.—«Per tu vull cobrar-lo

el fruit primera!».—

La tanca és ben alta i el ¿arre és ben sol,
l'arbret jove riu amb rialla franca...
L'amant prometent ha escalat la tanca-
Roba el fruit primer: toca el primer sol...

I sabent el goig que n'haurà l'amada
d'aquell cobejat matinal 'present,
amb la mà odoranta la fruita ha ofrenada

com un jurament...

Matí en el carrer. Arbret que folleja
ple de malifetes, igual que un marrec.
Idil·lis a l'auba. Fruita que suqueja
entre un bes d'amor i un golós mossec.

No deixeu de veure, amics, les
obres de l'Acher, exposades a
l'Ateneu Enciclopèdic Popular.

Ramon Vinye«.

Marins Vidal

Joan (maquinalment)—La set-*»'
manada?

Úrsu[a.—I arai Què et sol ve-
nir?

Joan.—Té. La darrera!
Ursula.—Eh?... Què dius? La

darrera?
Joan (adolorit)— Sil Sí!
Ursula (amb veu glaçada i

tremola)—Però, Joan?... Aques-
ta és la darrera setmana?

Joan (sanglotant)—La darrera!
Ursula.—Que potser t'han

despatxat?
Joan (plorant)—Sí! Sí!
Ursula(cor presa)-Perquè?.,,.

Què has fet? Que t'has disputa*'
amb el contramestre?

Joan.—No! No!
Ursula.—Que has tingut una,

hora tonta en el treball? Que no
hi ha feina?

loan.—Tampoc! Tampoc!
Ursula ( amorosint-lo ) — J,

doncs? digues!... Perquè t'han
despatxat? Respont-me!...

Joan.—Que no ho veus? Que
no ho veus per què? (Senyalant-
se el cap i tot el cos) Mira!

Ursula (aturdida)—Sí!
Joan.—Guaita aquests cabells,

i aquest cos!
Ursula (esglaiada)—Déu meu!
/oan(amb desesperació)—Sóc

vell! Sóc vell, Ursula!

Ursula.—Pobres de nosaltres!
Joan.—Per què ens hi deixen

arribar a la nostra edat?
Ursula.—l en Valeri?
Joan.—També!
Ursula.—Només a vosaltres

dos us han despedit?
Joan.—No... Tots els filadors

més antics de la casa.
Ursula.—Tots?
Joan (desesperat)—No n'ha

quedat ni un! Ja ha arribat per
a nosaltres l'hivern!

Ursula.—Joan!
Joan.—]a hem fet la nostra

Servitud! Som el rebuig de la
yida!.

Ursula (acostant-s'hi)—Noi
Joan.—Trenta cinc anys fets

que hi treballava en aquesta fà-
brica!

Ignasi Iglesias
(Del drama social «Els Vells»)

Company: Si sentiu les in-
quietuds que dignifiquin la
condició humana dels opri-

mits, propagueu
J U S T Í C I A S O C I A L

periòdic socialista català.

Cornet da>;
hétérodoxe

Fill d'eitranquis
—Un home com jo, çue té

vint-i-cinc duros diaris, querida
/ //// <f estranquis, ja pot perme-
tre's ei luxe d'anar a seients de
primer rengle.

—Es dar que per miserable
egoisme tu no volies el fill que
tens de la querida, no podent-en
desempellegar, per a venjar-te
dius que és fill <f estranquis.

—Home!
—I així, doble infàmia per a

tu: publicar-ho sense vergonya
i venjar-te'n.

—I ara?
—Perquè els homes no ne-

guen, ni reneguen dels seus fills,
ni que siguin natural. Es que
tots els fills, si ho són en efecte,
—sí, efectivament, no són de
l'íntim amic o del bon veí,—no
són els propis i autèntics fills?

—Tant diràs!
—Com els penses tu, burgès

fòssil, els fills! Així com una
provatura dels quatre pisos de
la religió cristiana—un present
del cel?

—Home no. Ho sé molt bé
d'on ve un fil i un inoportú fill
(f estranquis.

—Perquè tens vint-i-cinc du-
ros diaris... I la gent, encara et
saluda!

—M'és igual!
—Molt lògic, home honrat i

ric. Tu ets incapaç d'apreciar
allò que faria el dia de demà la
joia del teu fill d'estranquis: la
consideració dels homes.

BRAND

Pendre les frases retori-
ques com a fets consu-
mats, és condició mol}
meridional.—Pio BAROJA

Pobre ocellet!
Sentat prop del seu llitet
tremolant de pó í de fred
on el meu fill me guaitava.
En son rostre esgrogueït,
dues roses li han eixit
per la febre què'l minava.

Dolçament m'ha somrigut
i una llàgrima ha caigut
de mos ulls negats en plor;
i com gota de rosada,
en sos llavis aturada
s'hi ha quedat com en la flor.
—No ploris, pare!—em va dir
comprenent el meu sofrir
càndidament amb condol.
—Que no plori la sort teva,
si ta vida que és la meva
està a punt d'cxtendre el vol?...

Rafel Massip

L'agraïment al desin-
teressat guiatge dels
homes més aciençats
—humaníssima esencia
de l'amistat entre mes-
tres i deixebles—és pa-
trimoni exclusiu de les
ànimes superiors.

Pels esperits mes-
quins — mesquinament
superbs—devé una cà-
rrega feixuga, per a
alliberar-se de la qual
són capaços de caure
en les màximes abjec-
cions.

Hi ha una mena d'ig-
norància que no té re-
mei: la dels que es
creuen que no'ls calen
mestres.

Veient les caricatures de SHUM
compendreu la importància de Tari
Amb el seu estil subtil, SHUM
ha plasmat tota la tragèdia del

I treballador.

Fulletons de JUSTICIA SOCIAL
10 Afoit 1*M

Fam i misèria

Salvador Majó
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Pel número pròxim
La necessitat de la unió del proletària!

per J. Roure i Torrent

L'acció intervencionista del proletariat
per J.Salvat-Pauasseit

per Carlota Goteres

Els badocs d'Europa
per Cristòfor de Dominée

per Demópbll

i altres articles de Serra i Moret,
Campalans, Cot de Reddis, Marins
Vidal, Joan Forment i altres.

Noves i docuïïi£tiís

Dis m\m (omináis
Fem present als nostres

corresponsals que les li-
quidacions deuen practi-
car-les cada fi de mes. Als
negligents que no ho efec-
tuïn els girarem, carre-
gant-los una pesseta per
les despeses.

No admetem retorns de
paper. Per això facturem
els exemplars a 10 ets.

Primeres lióte fEtOBomli Politica
C H A R L E S G I D E
Versió castellana de J. Cardó

I'rou: 1'50 Ptes,

. fivaiit-prolecti uoa Ilei de toopflves
J . S A L A S A N T Ó N

Preu: 0'15 Píos.
Publicacions «lo Propaganda do

Acciò Cooperata Ui
Kneàrroes: Aurora, 11 bis.

for ¿aren de la Federació de Coo-
peratives de Catalunya

Articles doctrinal« sobre
cooperació : El moviment
cooperatiu a Catalunya
i a Espanya : Problemes
socials relacionats amb

la cooperació.
APAUEIX CADA QOINZKNA

Suscrípció anyal: 4 ptes.
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Treballadorl
Sigues digne de la teva condi-

ció humanal
Com a home, t'has de sentir

ciutadà i laborar amb el socia-
lisme per l'adveniment d'nna

sodetat millor.
Com a productor, t'has d'a- j

plegar dins les organitzacions
obreres, i treballar pel millora-
ment immediat dels tens ger-
mans.

Als suscrlptors de forn
El manteniment d'un

periòdic com el nostra
comporta u n sacrifia
constant. L ' anormalitat
actual fa més dura encara
la vida de JUSTÍCIA SO-
CIAL

Preguem a tots, viva-
ment, vulguin ajudar a
T èxit de la nostra obra re-
mesant-nos l'import de les
suscripcions que s ' ens
deuen.

COOPERATIVA
DE CONSUM

C. A. de D. dèì C. i de la I.
E n t i t a t Obrera

QUEVIURES de totes classes
CAMISERIA

PERFUMERIA
PANYERIA

Repartiment a domici l i

Per a tots els socis del Centre

l ' o l . M M A . La fi d'nna vaga
Des de l 'abril passat ela minaire* t

fund idor* de l 'A l ta Silesia, en nom-
bre superior ;i auo.iNM), sostenien una
l lu i t a terrible per u no deixar so arre-
bassar les conquestes d'aquest« da-
rrers anys. Al·legant necessitats ur-
gents del mercat, els patrons havien
imposat les deu bores de jornada aug-
mentant però, «'Is jornuls. Després
vingué la rebaixa de jornals, fins que
pel passat abril uns trenta rail minai-
res os declararen en vaga contra tala
abusos extonent so gradualment a
tota la regió.

Després de llargues i infructuoses
gestions per u solucionar aquest mag-
ne problema, una comissió de tres
obrers, tres patrons i un inspector del
treball, ban arribat a un acord que ha
sigut acceptat per tots. Els fundidora
es queden amb la jornada de deu ho-
res que es pagant a tant per hora amb
un augment general de) 25 per cent
on el salari i una disminució en la
quantitat de carbó que teníeu assig-
nada. Als minaires se'ls hi respecta
la mateixa proporció de carbó i se'ls
hi rebaixa el salari en un 10 per cent.
Els que treballen sota terra mantin-
dran la jornada de vuit hores i els de
fora accepten la jornada de nou hores
i mitja.

Si es tenen ou compte les condi-
cions en les quals treballavan darre
rament els minaires de Silesia, aquest
resultat representa-u na petita victò-
ria. Kls comunistes han aprofitat
aquesta època de perturbado por a
Multiplicar la propaganda llur sense
cap resultat aparent.

in ¡i »SLAVI A.—El non govern

•j- Com anunciàvem en una de les an-
teriors edicions, el govern presidit
per Davidovitch topa amb serioses di-
ficultats que posen ja en perill la se-
va permanència en el poder. El retorn
del cap del partit agro croata, Steta'i
Raditx,ji la capital de Croacia, Zà-
greb (Agram), ha coincidit amb dis-
turbis greu» en els quals hi han pres
una part principal la fracció agro-
croata de l'aiitie partit Kradk, els
quals actuen ara d'exaltats bolxevis-
tes. Raditx, per altra part, ha fet en
aquest punt declaracions explícites,
mostrant-se fervent partidari dels
principis i tàctiques de Moscou. El ,
dia 3 d'agost, el Comitè del seu partit,
en sessió plenària, va ratificar-se unà-
nimement en la seva adhesió a la In-
ternacional Koja considerant aquest
«el primer pas vers la fraternal unió
de les nacions russa i c r in i t a» . Tot fu
creure que els comunisttj.-t contaven
amb nua pròxima explosió del movi-
ment agrari combinat amb fis conse-
qüents i decidits partidaris que tenen
a Bulgària.

Aquesta efervescència bolxevista
entro els elements quo apoiou el nou
Govern és explotada per l'anterior
President del Consell, Patxitx, el qual
l'aprofita per a justificar la seva polí-
tica centralista i severa en la persecu-
ció del comunisme. Això ha donat
motiu a manifestacions contra el nou
Govern i fins contra el rei, extenent-
so una atmosfera d'agitació i de ma-
lestar la qual hem de desitjar pugui
resistir i vèncer el govern de Davido-
vitch el programa del qual portat a
la pràctica portaria una era de pau í
llibertat a la jove nació iugoslava ço
que fora una preciosa preparació per
a assMJar l'aplicació de principis més
radicals.

TURQUIA.—La monogàmia
La Comissió de reforma del dret pú-

blic ha fet inier alia la següent reco-
manació respecte a la nova llei de
Dret familiar: «Kl principi d'una sola
muller és essencial en el matrimoni.
En conseqüència, l'home que desitgi
concertar un segon matrimoni no pot
ésser autoritzat per a fer ho a menys
que pugui probar la necessitat de tal
cosa i la seva capacitat d'ésser just
envers dues mullers. Demés, cal
que obtingui un permís especial del
jutge.>

Per primera vegada el principi de
la monogàmia ha sigut reconegut a
Turquia, però ós evident que la possi-
bilitat d'infringir-lo no satiifarà lei
exigències de les dones modernes
d'aquell país que s'aferren, com totes
les dones dels països civilit/.ats, al
principi de la monogàmia sense pa-
liatius ni mlxtificacions.

E(ül 'TK. El conflicte del Bndan
Des de l'accés de Xaghlul Patxa al

Govern d'Egipte, la qüestió de la so-
birania del Sudan ha vingut agitada
per la constant rpropaganda que ha
emanat de les esferes oficials d'Egip-
te. El lector recordarà que el propi
Xaghlul va dimitir en 20 de juny a
causa de les declaracions de Lord
Parmoor en el Parlament britànic
anunciant que la Gran Bretanya no
abandonaria el Sudan de cap maner».
El rei Fuad no va acceptaria dimissió
do /.agblul i aquest ós ara a Londres

a d i r imi r amb el Govern britànic la
qüestió del Sudan.

Entretant el partit egipci anome-
nat de la «Bandera blanca» ha conse-
guii mantenir una contínua eferves-
cència al Sudan. El líder, Ali Abdel
Latif, fou empresonat el 25 de juny a
causa d'aver dirigit una manifestació
violent a Khartum. Kn aquesta ma-
teixa capital ela cadets do l'Escola
militar el dia ö d'agost varen sortir
amb llurs armes fent acció de volguer
alliberar ai capdill de la «Bandera
blanca. Foren fàcilment réduits sense
lluita. Però els incidents s'han multi-
plicat, prenent excepcional violència
a Part Sudan i Atbara on els soldats
egipcis pertanyents al regiment de
Ferrocarrils varen sublevarse atacant
les tropes angleses i produint greus
desperfectes als edificis i material fe-
rroviari. Després de moltes intimida-
cions foren réduits per la força ha-
vent-se de lamentar quatre morts i
setze ferits d'entre els amotináis.

Per altra part sembla que el Govern
egipci ha descobert un complot por a
enderrocar el règim actual dirigit per
l'exkedive d'Egipte, Abbas Hilmi Pat-
xa, el qual es troba a Brussel·les des-
prés d'haver estat expulsat d'Holan-
da. L'atemptat contra Xaghlul es re-
laciona amb tots aquests secrets i
conspiracions que motiven movi-
ments de tropes i preparatius per
part del Govern egipci els quals algú
també atribueix a la previsió de pos-
sibles complicacions amb Itàlia per
qüestió de fronteres de Líbia on Itàlia
reclama l'üassl de Jarabub que Egipte
sosté ha sigut sempre dintre del seu
territori,en tant que Egipte prete l'ad-
judicació d'una ampla faixa de te-
rreny a l'oest de Sollum. Pero tot po-
dria obeir a la sola qüestió del Sudan
que es porta per part d'Egipte amb
una desusada activitat antibritànica
en tot el territori sudanès ço que fa
témer que els nacionalistes egipcis
intenten potser arribar més enllà d'on
les seves forces i la prudència acon-
sellen. ,
IRLANDA.-Els republicans

Després do l'alliberació del cèlebre
li'ler republicà, Edmond Valera, pel
govern do l'Estat lliure d'Irlaada,
aquest va manifestar que aniria a
Ennis a acabar el seu discurs inte-
rromput amb el sou empresonament
el dia 15 d'agost do 1923. El dia de
l'aniversari va anar a Ennis on hi ha-
via una gentada immensa i s'hi ha-
vien concentrat uns set mil joves re-
publicans do tots els indrets d'Irlan-
da els quals va revistar De Valora en
la plaça de O'Connoll.

El President de la República va pe-
rorar amb energia i entusiasme, afir-
mant que la política de 1917, de 1918
i 1921, era encara la política d'aques-
ta hora, ço és, «assegurar l'indepen-
dència d'Irlanda, unir tots els irlan-
desos, extingir el record de dissen-
sions hagudes i posar en llur lloc el
nom comú d'irlandesos». No accepta
eap desintegració del territori nacio-
nal i digué que mai els republicans
s'avindríen amb l'existència d'una
Irlanda del Nord seccionada de la del
Sud. Tampoc s'avindran mai a prestar
jurament al sobirà d'una nació estran-
gera ço que vol dir que continuaran
absents del Parlament.

Anuncià que dintre de dos mesos
es reuniria l'organització del Sinn
F«in. «Volem 3.000.000 d'irlandesos
republicans inscrits—va cridar De
Valera—, Deu-nos aquests tres mi-
lions d'irlandesos inscrits voluntària-
ment com a ciutadans lliures d'Irlan-
da, i ja veureu el que farem. Per això
som avui aquí. No us espanti tornar
al 1917. El que us assegurem és que
ningú no ens farà apartar de la ruta«
L'història d'Irlanda és un seguit de
reculades i de fugides dels riells. Sa-
pigueu que no hi ha cap drecera per
a arribar a la llibertat. La millor i úni-
ca ruta és l'unitat i la resolució.»

Quan es reunirà per l'octubre el
Sinn Fein Ard Fheis tornaran a orga-
nitzar la inscripció a base d'un cens
d« ciutadads voluntaris de la lliure
Irlanda.
BKA/IL.-La fi d'nna revelta

El moviment insurreccional de Sao
Paolo ha sigut definitivament liqui-
dat i les darreres forces rebels s'han
dispersat conssguint la major part
passar la frontera del Paraguay. Sem-
bla que aquest moviment fou la reper-
cussió do la violenta campanya presi-
dencial de 1922 i de la sedició militar
que va esalatar a filo Janeiro en juliol
d'aquell auy. Les forces del President
Bernadés s'han imposat una vegada
més i podrà seguir maaant sense cap
oposició ostensible.

Oficialment s'anuncia que el nom-
bre total de víctimes d« la frustrada
revolució s'eleva a 1.100. Els danyi
materials s'estan reparant ràpida-
ment.
CANADÀ .—Contenu»

El cònsol d'Espanya a Montreal,
D. Miguel Malucai, 1 un comerciant

•fitpanyol d'aquella plaça han sigut
| "condemnats a sis mesos de presó per
Í hwer-se comprovat que practicaven

contrabàndol de hotriules alcohòli-
ques procedents -l 'Kspanyn, i n f r i ï i
gflnt les disposicions do la Ufi sena.

'Ufeotlüs sindicals
Del Canadian Labour tíazetle són

aquestes xifres qae donen una síntn
' ai del moviment sindical del Canadà:
'Ferroviaris 7<ï..r>19 afiliats
Indústria de construc-

ció. . • . . . . 28.687 »
Empreses públiques i

privades (empleats) 20.222 »
.-Minesi pedreres. . . 24.963 »
Transports marítims. 22.893 »
Indústries metal·lúr-

giques 17.025 »
j W. de vestir i calçar. 15.581 »
. Art d'imprimir. . . 7.547 »
Indústries no especia-

litzades. . . . . 58.555 »
Hi ban sindicats internacionals que

'tenenseccions al Canadà i als Estats
Tfnlts indistintament. Les seccions
canadenques són 2.079 amb uns efec-
tius de 203.843. Els sindicats no in-
ternacionals, però que com els ante-
riors figuren en la Internacional Sin-
dical d'Amsterdam, són 27Ü amb 34
mil 315 membres. Els independents
són 24 amb 9.934 membres. Els sindi-
cats catòlics compten amb 30.000
membres o sigui 8.335 menys que en
1922. Els 2.487 sindicats locals com-
presos en els quatre grups esmentats
es reparteixen per les províncies i te-
rritoris en la forma següent:
Ontario 1.034 sindicats
Quebec 456 »
Colombià Britànica . 230 »
Alberta 208 »
S a s k a t c h e w a n . . . 102 »
Nova Scotia. . . . KM »
Manitoba 133 »
Nou Brunswick. . . 114 »
lila del Príncep Eduard. 10 »

Aquestos xifres os refereixen al fi-
nal de 1923 senyalant un augment
total de 1.471 obrers organitzats eu
relació amb l'any 1922.

LLETRES AL DIRECTOR

Cooperació cinica
Quin dubte hi ha que la perfecció

col·lectiva ha d'ésser obra do tots els
ciutadans!
. Esperar que la felicitat dels pobles
vingui fatalment és un error profund
que cal allunyar de les intel·ligèn-
cies. Així com l'individu no obté ge-
neralment una suficiència sense que
es preocupi seriosament empleanttots
Iquells mitjans que més podeu aidar-
lo, ahdmateix per abastar el benestar
de tots, seriosament tots ens en tenim
de preocupar.

Aquesta és estada la gènisi del go-
vernament dels pobles: de primer era
un sol home el que dictava lleis, ad-
ministrava 1 feia justícia.

Aitai forma de governar passà de lo
més primitiu a lo més perfecte; per-
què de primer era un home qui tot ho
agavellava d'una manera despòtica i
poc extensiva: un xef d'una tribu;
després un senyor feudal; finalment,
un rei absolut. Mes quan aquest sis-
tema arribà al cimal fou quan s'estim-
bà sorollosament, sobre tot per la Re-
volució Francesa. De des d'aleshores
la societat j a cregué que no era un
sol home qui havia de portar un po-
ble a la possessió de la benaurança.
És proclamà com a principi salvador
de les multituds la Constitució per la
qual es dividien les tres funcions go-
vernamentals: l'administrativa, la le-
gislativa i la jurídica. Ja no havia
d'ésser un home qui amb la col·labo-
ració d'uns íntims amenés els seus
semblables, adietes a la corona reial,
s la glòria que immortalitza o a la ig-
oomínia que vilipendia.

Ja es feu com un apotegma que un
sol home ni sabia, ni ppdia tenir prou
garantía de voluntat recta i eficient.

S'establiren arreu les monarquies i
repúbliques constitucionals: grans es-
tols d'homes per administrar, per
exercir justícia i per legislar. La vida
moderna havia trobat una nova fór-
mula per tal que mis gents tingues-
sin cura de les col·lectivitats i d'una
manera més ràpida.

Mes, dieu-me, lector: per ventura
satisfan abastament les exigencies
humanes? Poden, saben, tenen prou
força de voluntat per a atendre conve-
nientment les demandes innúmeros
de la vida ciutadana? No sentim cada
dia protestes i més protestes contra la
incapacitat dels qui manen?

No veiem desateses les més elemen-
tals necessitats urbanes?

Bs qne ja tot segueix pel carni rec-
te? Doncs què queda a la Humanitat
per tal que es cumplelxiu les lleis de
convivència social? Quin carni hi ha a
seguir per acostar-se a la perfecció,
aspiració suprema de les generacions
que van del temps a l'eternitat?

Rei més que el sistema, que po-
driem anomenar vitalisme, per quant

Als amics de "Justícia Social"
Penseu que aquesta fulla destinada als obrers, és re-

dactada per obrers, que, demés de consagra-hi genero-
sament llargues hores de treball extraordinari, han vin-
gut fen, per a mantenir-la, els màxims sacrificis econò-
mics.

Però no basta el nostre esforç....
Necessitem la cooperació de tots.
JUSTÍCIA SOCIAL no reb cap subvenció de cap ins-

titució ni de cap organisme. No pertany a cap empresa
ni a cap cenacle. Es de tots nosaltres. Es el vostre periò-
dic i a tots us pertoca ajudar-lo i mantenir-lo.

Amics, capaciteu-vos de la vostra responsabilitat en
aquests momentsl

Que cada u, en la mesura gran o xica de les seves
forces, cumpleixi amb el seu deure com nosaltres com-
plim amb el nostre.

enfoca tots els problemes de la vida,
ja siguin de caràcter religiós polític
0 social.

Es a dir un sistema pel qual tots
els ciutadans cooperessin per la con-
servació de les lleis fonamentals de
convivència humana i per l'establi-
ment de les lleis creables per l'evo-
lució.

Mireu les gotes d'aigua caigudes
isoladament i no aplegades: ni llum
ui força produeixen; més, ajunteu-les,
uniu-les fent-ne un saltant i obtindreu
energia en abundància. No d'altra
manera les Idees humanes, sens orga-
nitzar-lea, es perden dissortadament;
però congreu-les, agrupeu-les, sinte-
tttzeu-les i haureu llum i força, capaç
de transformaria societat dels homes
1 de les nacions.

El vitalisme, complement del so-
cialisme, és aquell mètode que es pro-
posa portar a la màxima i progressiva
perfecció la col·lectivitat humana re-
collint, publicant i ordenant les mi-
llors i més ràpides solucions a tfits els
problemes de la vida integral ciuta-
dana.

Una bona iniciativa per a portar a
terme la meva idea fóra la instal·lació
de buçons en llocs públics i freqüen-
tats pel poble; on els locals de les més
importants entitats particulars i fins
en els antres oficials.

Dins d'aquests buçous tot ciutadà
hi té dret a dipositar-hi totes aquelles
reclamacions 1 Iniciatives que cregui
més oportunes per després publicar-
ies mitjançant la premsa, reunions i
assemblees.

Podrien les corporacions oficials es-
tablir una oficina que es podria ano-
menar «Oficina General de Iniciati-
ves», i les associacions de caràcter
particular podrien aixímateix crear
una nova Junta paralel·la a la Junta
Directiva, la missió de la qual ho hau-
ria d'ésser altra que la de recollir pro-
testes i orientacions per aplicar-les
oportunament la Junta Directiva.

D'aquesta manera no seria un ho-
me ni mil homes ui deu mil, sinó tants
quants ciutadans hi hagués al món
qui laborarien pel progrés i vetllarien
pel bé general que és el bé de tots els
homes,, pel qual poden i deuen vet-
llar precisament perquè só Q homes.

Aleshores tindríem la democràcia
veritat, no la democràcia d'un dia d'e-
leccions, sinó l'eterna democràcia.

Tantdebò que la «Unió Socialista de
Catalunya», el partit esperançador
per excel·lència, fos qui primer apro-
píant-se el vitalismi creés una Junta
Cintrai d'iniciatives la qual esdeve-
nint una verdadera panacea, obrís la
nova via per accelerar els vehicles de
l'avenç vers els magnífics paratges on
les tres gràcies «Cooperació cívica,
Llibertat política 1 Justícia social»,
amorosívolameut es donen les mans.

Josep Rius i Borràs
Igualada.

Una vida renunciant
a la pròpia dignitat,
no val la pena d'és-

ser viscuda.
Cal viure heroicament
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Què fas pel millorament
de la nostra societat? Com
contribueixes al manteni-
ment de la premsa socia-

lista i obrerista?

Imp. BlBUOTHKKA. -Priis.

JA HA SORTIT EL PRIMER FULLET DE

Edicions de JUSTÍCIA SOCIAL
En vista de Tèxit assolit eatre els nostres lectors, de la mag-

nífica prosa del gran Màxim Gorki COMPANY l, publica-
da ta unes setmanes com a fulletó del nostre setmanari, la redac-
ció ha cregut oportú fer un tiratge apart de la dita obra.

Amb COMPANY] de Màxim Qorki, doncs, inaugurem
les EDICIONS DE JUSTÍCIA SOCIAL.

Les EDICIONS DE JUSTÍCIA SOCIAL, després de COM-
PANY] de Màxim Gorki, publicarà altres obretes que anun-
ciarem des d'aquestes pàgines.

COMPANY] de Màxim Gorki ha sortit ja.
Amics, adquiriu el primer número de les EDICIONS DB JUSTI-

CIA SOCIAL.
Dt venda: als quioscs. Comandes: a la llibreria d'Bo Marçal

Badia, de Revs. Preu-. DEU CBNfS.


